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telefoon: 0512-385236

Notulen van de ledenvergadering op 8 april 2014 in de Buorskip
Aanwezig: Mannie Oostra, Hilde Metsaars, Tom vd Meulen, Jelle Heida en Jan de Beer, alsmede 25
leden/belangstellenden

Notulist:

Jan de Beer

1 Opening en mededelingen
De vice-voorzitter (Tom van der Meulen) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
Meegedeeld wordt dat wegens ziekte Marc Crolla is afgetreden als penningmeester. Dit wordt nu
ingevuld door Jan de Beer.
2 Vaststelling van de agenda
Er worden geen wijzigingen in de agenda aangebracht.
3 Verslag Jaarvergadering 16 april 2013 (ter inzage bij aanvang van de vergadering).
Het jaarverslag wordt goedgekeurd (met 2 minimale aanpassingen (tekstfoutjes)). Vanuit de zaal
wordt opgemerkt dat de verslagen niet op internet te vinden waren, waarvan akte.
4 Jaarverslag van de secretaris (ter inzage bij aanvang van de vergadering)
De secretaris geeft een samenvatting van de activiteiten van het bestuur in 2013 en laat weten dat
het ledenbestand eind 2013 537 leden bedroeg.
5 Financiën (stukken ter inzage bij aanvang van de vergadering)
5.1 Financieel Jaarverslag
De penningmeester geeft aan wat de pijnpunten zijn (drukwerk) en bereidt de aanwezigen alvast
voor op het vragen om een bijdrage in de kosten van de nieuwsbrief door de diverse verenigingen
die hier een stukje in willen publiceren.
Daarnaast memoreert hij de problemen rond de automatische incasso van de contributies
waarvoor door Europa nieuwe regels zijn opgesteld.
De kaskommissie, bestaande uit Rimmert Kroese en Frouke Franssen, geeft aan dat zij geen
onregelmatigheden heeft gevonden in de boekhouding en stelt voor de penningmeester decharge
te verlenen. Hiermee wordt ingestemd door de aanwezigen.
5.2 Begroting 2014
Voorgesteld wordt voor het drukwerk van de verenigingen die een stukje in de nieuwsbrief willen
hebben een bijdrage te vragen van €12.50 per plaatsing. Dit wordt met algemene stemmen
goedgekeurd.
Aangegeven wordt dat we van de gemeente het bedrag voor het dorpsbudget hebben ontvangen.
Wij zullen hierover in de Nieuwsbrief van juni nader publiceren, o.a. de eisen die worden gesteld.
Inmiddels is het wel al mogelijk goede ideeën in te brengen bij het secretariaat, mits goed
omschreven en met een begroting.
De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.
5.3 Benoeming kascommissie
Mevrouw F. Franssen-Eikema schuift door naar het voorzitterschap van de kascommissie.
Mevrouw Sevinga zal nu toch moeten deelnemen als actief lid van de kaskommissie.
Andries Pebesma geeft aan als reserve toe te willen treden.
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6 Ontwikkelingen in Beetsterzwaag-Olterterp
6.1 Planologie en bouwlocaties
1) Mooiland; hier dreigt verloedering, verpaupering. PB heeft dit in het ambtelijk overleg
aangekaart. De gemeente heeft toegezegd er streng op toe te zien en Mooiland aan te
spreken. Het mooiste zou zijn als er snel sloop plaats vindt van de resterende appartementjes.
Opgemerkt wordt dat dit natuurlijk ook kansen biedt voor de brede school, omdat de ruimte
kennelijk toch niet voor woningbouw nodig is. Dit punt zal PB met de gemeente opnemen bij
het komend overleg.
2) Van Lyndenpark; de te koop zijnde kavels aan het Van Lyndenpark zijn anders verdeeld; Eerst
waren het er maar 4, nu 5. De kavelgrootte is aangepast. Opgemerkt wordt dat er een recent
bestemmingsplan is en dat het de gemeente derhalve is toegestaan de kavelgrootte aan te
passen. Inmiddels is de verkoopprijs van de kavels gezakt.
6.2 Openbare ruimte
1) De Gealeane; het zou wenselijk zijn als deze autoluw gemaakt kan worden. Hiervoor moeten
wij eerst met de ondernemersvereniging in conclaaf.
PB ziet naast autoluw maken ook mogelijkheden voor aanleg fietsroute (onderdeel netwerk)
waarmee we ons als Beetsterzwaag kunnen onderscheiden.
Er wordt gevraagd of het kerkhof bereikbaar zal blijven. Toelichting: het blijft bereikbaar voor
bestemmingsverkeer.
Een van de aanwezigen geeft aan het niet als onveilig te ervaren. De voorzitter geeft aan dat
PB daarom de vraag aan de vergadering voorlegt of het wenselijk is de Gealeane autoluw te
maken. Dit wordt met algemene stemmen goedgekeurd, PB zal dit overleg opstarten.
2) Sinds de stormschade is het groen verdwenen in de Lycklama à Nijeholtlaan en de
Boelenslaan. De bezuinigingen van de gemeente op het groen zijn hier merkbaar: geen
herplant? Plaatselijk Belang adviseert een klacht in te dienen bij de gemeente want dan komt
het op de agenda.
Een van de aanwezigen heeft moeten betalen voor het verwijderen van een omgewaaide
boom (is later wel teruggedraaid). PB zal dit onder de aandacht brengen van de
gebiedscoördinator.
3) De Poasen; onderzocht zal worden of langs de Poasen een fietspad kan worden aangelegd
achter de bomenrij langs. PB zal dit op de agenda zetten in het overleg met de gemeente.
4) Ook het eenrichtingverkeer in de Van Lyndenlaan (of het ontbreken daarvan) heeft toch weer
onze aandacht, omdat we van mening zijn dat hier mogelijk wat richtlijnen over het hoofd zijn
gezien. Op dit punt wil PB graag het gesprek aangaan over de breedte en functie van dit deel.

De voorzitter geeft aan dat PB daarom de vraag aan de vergadering voorlegt of het wenselijk is dit
deel van de van Lyndenlaan autoluw te maken. Dit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
PB zal dit overleg opstarten.
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6.3 Zorg, onderwijs
1) De ontwikkelingen gaan in de richting dat de Brede School op de locatie van de Paedwizer
komt. De Trime-lokatie is namelijk markttechnisch interessant voor de gemeente. De scholen
en de gemeente zijn nu aan zet, Plaatselijk Belang wacht de ontwikkelingen af. Opgemerkt
wordt dat de Paedwizer de aandacht wat laat gaan, minder belang er bij heeft en dat het treurig
is dat er nog steeds gedacht wordt aan “2 deuren”, dus onderscheid, niet passend bij een
modern dorp. PB ziet hier geen rol voor zichzelf weggelegd.
Als de Brede School doorgaat is er meer ruimte nodig. Het stukje van Mooiland is dan wellicht
nodig. PB weet dat er gesprekken gaande zijn tussen gemeente en Mooiland.
Aangezien er als sinds 2009 gesprekken gaande zijn tussen de gemeente en de scholen en de
zaak nu weer wat blijft liggen zal PB in de kwestie weer wat meer de regie gaan voeren.
6.4 Economie en dorpsactiviteiten
1) Momenteel zijn PB en BNG met elkaar in gesprek, om na te gaan in hoeverre de bestuurlijke
tekorten bij beide groepen kunnen worden tegemoet getreden door meer samenwerking.
2) Dorpsbudget: wordt ter vergadering toegelicht. Het is nieuw voor PB. Er zijn criteria voor.
Nadere berichtgeving volgt.
7 Bestuursmutaties
7.1 Afgetreden en niet herkiesbaar zijn: Jelle Heida en Marc Crolla
7.2 Aftredend en herkozen zijn: Hilde Metsaars en Mannie Oostra
7.3 Rutger Verbeek heeft als kandidaat aangemeld om toe te treden, hij kan helaas niet
aanwezig zijn wegens verplichtingen elders.
Rutger wordt met algemene stemmen in het bestuur opgenomen.
8 Rondvraag
Gezien het door verschillende verenigingen gerapporteerde bestuursleden tekort, wordt geopperd
om 2 keer per jaar, gemeentebreed, een bijeenkomst te organiseren voor nieuwe bewoners. Zo’n
bijeenkomst kan, bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven over het dorpsleven, bijdragen aan
het instant houden van de sociale structuur. PB heeft dit in het overweging. Ze heeft in haar
overleg met de gemeente al aandacht voor nieuwe bewoners gevraagd.
9

Pauze

10 Lokale zorgcoöperatie.
De heer Wallenberg hield een voordracht over het lokaal organiseren van een zorgcoöperatie.
Samen met enkele anderen is hij hier al enige tijd mee bezig. Hij probeert daarbij steeds EIR’s te
zijn: enthousiast, idealistisch maar ook realistisch.
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